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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 

178/U/2001, akademik merupakan sebuah penyampaian ilmu yang diarahkan 

terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan. Program 

Pendidikan Akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada 

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program Pendidikan 

Akademik terdiri dari Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor 

(Andarini dan Fatma, 2013). 

Pendidikan merupakan proses mendidik dengan tujuan menciptakan 

seseorang yang berkualitas dan berkarakter, sehingga memiliki harapan untuk 

mencapai cita-cita. Pendidikan tinggi memiliki tuntutan akademis dan tuntutan 

non-akademis yang berbeda. Pada sisi akademis, mahasiswa memperoleh 

kebebasan untuk menetapkan target sendiri dalam belajar, menentukan kapan 

akan lulus, mata ajaran yang akan diambil, dan waktu belajar. Selain itu ia 

memiliki kebebasan untuk memilih kegiatan kemahasiswaan yang akan diikuti. 

Namun ia juga dituntut untuk bertanggung-jawab atas pilihan dan tindakannya 

dengan pengajar/dosen berperan sebagai fasilitator. Sedangkan pada sisi non-

akademis, mahasiswa dituntut untuk mampu berinteraksi dengan rekan-rekan 

yang heterogen pada sisi usia, minat, dan kebutuhan (Tim OBM, 2008). 
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Mahasiswa adalah pembelajar aktif dan kritis yang dituntut untuk mampu 

mengatur diri dan waktunya serta menyelesaikan persoalan yang ia temui. 

Mahasiswa juga diharapkan mampu bekerjasama dengan rekan-rekannya agar 

dapat berkolaborasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain mampu 

bekerjasama, mahasiswa diharapkan mampu belajar secara mandiri. Hal ini mulai 

dari merencanakan (menentukan tujuan, target, strategi dan waktu) belajar, 

menentukan sumber belajar yang akan digunakan, sampai menjalankan rencana 

tersebut secara teratur. Mahasiswa juga diharapkan mampu bertahan mengerjakan 

tugas dan mengatasi hambatan yang ditemui tanpa mengandalkan bimbingan dan 

dukungan dari pihak lain yang berlebihan (Tim OBM, 2008). Salah satu kriteria 

mahasiswa yang berhasil adalah yang memiliki kemampuan manajerial waktu 

yang baik dan memiliki batas waktu untuk setiap pengerjaan tugasnya (Martin dan 

Osborne dalam Tim OBM, 2008). 

Memasuki era teknologi dan globalisasi, manusia dituntut untuk dapat 

menggunakan waktu dengan efektif sehingga efisiensi waktu menjadi sangat 

penting. Namun sampai sekarang masih dijumpai ketidaksiapan dalam 

melaksanakan tuntutan tersebut. Mengulur waktu dan melakukan penundaan 

terhadap tugas dan kewajiban adalah salah satu ketidaksiapan yang masih terjadi 

sekarang.  

Karakteristik utama belajar di Perguruan Tinggi adalah kemandirian. 

Mahasiswa dituntut untuk lebih banyak belajar sendiri, mencari sumber belajar 

dan buku-buku sendiri, tanpa banyak diatur, diawasi dan dikendalikan oleh dosen-
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dosennya. Untuk itu mahasiswa harus siap mental menghadapi kesulitan dan 

hambatan-hambatan belajar. 

Seorang mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyeimbangkan 

kemampuan menghadapi perkuliahannya akan mengalami keterlambatan, ataupun 

gagal dalam menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang telah di tentukan. 

Mahasiswa yang mengalami hal tersebut dikatakan sebagai seorang yang 

melakukan penundaan. Sehingga penundaan dapat dikatakan sebagai salah satu 

perilaku yang tidak efisien dalam menggunakan waktu dan adanya kecenderungan 

untuk tidak segera memulai suatu kerja ketika menghadapi suatu tugas. 

Perilaku menunda dalam kajian ilmu psikologi disebut dengan istilah 

prokrastinasi. Menurut Ghufron (dalam Andarini dan Fatma, 2013) prokrastinasi 

merupakan suatu penundaan atau kecenderungan menunda-nunda memulai suatu 

pekerjaan, namun prokrastinasi juga bisa dikatakan sebagai penghindaran tugas 

dan ketakutan untuk gagal mengerjakan tugas. Penundaan juga bisa 

mengakibatkan seseorang kehilangan kesempatan dan peluang yang datang. 

Masalah prokrastinasi perlu ditangani dengan harapan agar perilaku prokrastinasi 

tidak mengganggu perilaku dan aktivitas mahasiswa dalam menghadapi 

perkuliahannya. 

Burka dan Yuen (1983) mengemukakan bahwa prokrastinasi terjadi pada 

setiap individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau statusnya sebagai 

pekerja atau pelajar. William memperkirakan bahwa 90% mahasiswa dari 

perguruan tinggi telah menjadi seorang prokrastinator, 25% adalah orang suka 
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menunda-nunda kronis dan mereka adalah pada umumnya berakhir mundur dari 

perguruan tinggi. 

Senada dengan penelitian tersebut, peneliti melakukan pengambilan data 

awal terhadap 10 orang asisten mata kuliah praktikum di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Pengambilan data awal dilakukan pada tanggal 25-26 

Maret 2015. Tujuan dari pengambilan data awal ini adalah untuk mengetahui 

berapa orang asisten yang melakukan prokrastinasi, saat apa asisten melakukan 

prokrastinasi, alasan asisten melakukan prokrastinasi, dan kegiatan apa yang 

dilakukan asisten saat mereka memilih untuk menunda pekerjaannya. 

Hasil data awal disebutkan bahwa 100% asisten yang ditanya pernah 

melakukan prokrastinasi dalam mengerjakan tugas. Asisten dalam melakukan 

prokrastinasi didapatkan hasil bahwa 30% dengan alasan bad mood, 50% dengan 

alasan banyak memiliki kegiatan lain, dan 20% dengan alasan karena mereka 

merasa masih banyak memiliki waktu luang.  

Hasil perolehan data mengenai alasan asisten melakukan prokrastinasi, 

didapatkan hasil bahwa 50% menyebutkan merasa malas saat akan mengerjakan 

tugas tersebut, dan 50% lainnya menyebutkan alasannya karena masih ada 

pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Selain itu, untuk perolehan data dari 

kegiatan yang dilakukan asisten saat memilih untuk menunda mengerjakan tugas 

didapatkan hasil bahwa 40% asisten mengatakan kegiatan yang dilakukan adalah 

main atau nonton, dan 60% lainnya mengatakan kegiatan yang dilakukan ialah 

mengerjakan tugas lain yang menjadi prioritas. 
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Tugas asisten sebagian besar meliputi pengecekan alat sebelum praktikum, 

membimbing praktikan dalam melakukan praktikum, memberikan asistensi untuk 

persiapan praktikum maupun pembuatan laporan praktikum, mengkoreksi 

laporan, menilai laporan, dan memberikan soal pretest sebelum dilakukan 

praktikum. Dengan demikian maka penting sekali peran seorang asisten bagi 

dosen yang mengampu mata kuliah praktikum (Purnamasari, 2014). 

Kenyataannya asisten mata kuliah praktikum memiliki status ganda yakni 

sebagai asisten dan sebagai mahasiswa, sehingga banyak diantara mereka 

menunda-nunda tugas seperti mengoreksi laporan, menunda untuk merekap hasil 

nilai dan diserahkan kepada dosen, mengecek alat praktikum, mengisi jurnal 

praktikum dan absen laboratorium. Asisten mata kuliah praktikum harus bisa 

membagi waktu agar semua tugasnya terselesaikan dengan baik (Purnamasari, 

2014). 

Menurut Ursia, Siaputra dan Sutanto (2013) di masa kini, biasanya pelaku 

penundaan aktivitas (prokrastinastor) akan mendapatkan berbagai kenikmatan dan 

keuntungan, misalnya ketenangan pikiran serta kesempatan melakukan hal-hal 

yang disenangi. Ketika dihadapkan pada pilihan antara melakukan sesuatu yang 

menyenangkan sekarang atau memberikan manfaat, namun baru dirasakan nanti, 

kemampuan individu untuk mengendalikan diri sangatlah berperan. Oleh karena 

itu, pada tugas yang bersifat mandiri seperti ini, mahasiswa memerlukan kontrol 

diri yang baik untuk segera mengerjakan dan berhenti menunda-nunda.  

Jadwal pengumpulan tugas dan tingkat kesulitan tugas juga merupakan 

faktor penentu muncul dan tidaknya fenomena prokrastinasi. Hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Janssen dan Carton (dalam Philips, 2012) menyatakan bahwa ada 

hubungan antara tugas yang sulit dengan perilaku prokrastinasi yang dilakukan 

oleh mahasiswa. Tugas yang dirasa sulit oleh mahasiswa cenderung akan makin 

ditunda, sedangkan tugas yang dianggap mudah cenderung akan dikerjakan 

terlebih dahulu. 

Prokrastinasi jika dibiarkan berlarut-larut pada gilirannya akan 

menimbulkan stres kerja atau sumber dari stres kerja (Beheshtifar, Hoseinifar & 

Moghadam, 2011). Oleh karenanya, perlu dicari faktor penyebab prokrastinasi 

agar perilaku prokrastinasi tersebut dapat dihindarkan dari pekerja, termasuk pada 

asisten mata kuliah praktikum.  

Menurut Schraw, Wadkins, & Olafson (2007), pemicu munculnya perilaku 

prokrastinasi ini, salah satunya adalah adanya pemikiran irasional yang terdapat 

pada diri individu, seperti “masih ada waktu panjang untuk mengerjakan tugas 

ini”, selain itu adanya keinginan untuk memperoleh kesenangan (reinforcement) 

sesaat yang lebih menarik juga menjadi penyebab munculnya perilaku 

prokrastinasi misalnya: memilih main game, nonton atau nongkrong tanpa ada 

batas waktu daripada belajar sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya. Hal ini 

dipengaruhi oleh pertahanan atau kontrol diri yang rendah pada diri seseorang. 

Hasil penelitian oleh Janssen dan Carton (1999) menemukan faktor pada 

diri individu yang mempengaruhi seseorang untuk mempunyai suatu 

kecenderungan perilaku prokrastinasi, antara lain rendahnya kontrol diri, self 

consciuous, self esteem, self efficacy, dan kecemasan sosial. Prokrastinasi dapat 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun prokrastinasi pada mahasiswa 
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menunjukkan frekuensi tertinggi dibandingkan prokrastinasi pada hal yang 

lainnya.  

Ferrari dan Tice (2000) membagi prokrastinasi menjadi 2 jenis tugas, yaitu 

prokrastinasi akademik dan non akademik. Dalam hal ini, tugas sebagai asisten 

dimasukkan ke dalam jenis tugas akademik, karena masih berhubungan dengan 

kegiatan perkuliahan (akademik). Tugas-tugas akademik tersebut diantaranya 

tugas menulis, membaca, beljara menghadapi ujian, menghadiri pertemuan 

(kuliah), tugas administratif, dan kinerja akademik secara keseluruhan.  

Solomon dan Rothblum (1984) menyebutkan mahasiswa yang melakukan 

prokrastinasi paling banyak dalam tugas menulis sebanyak 46%. Selain itu dalam 

tugas membaca sebanyak 30,1%, belajar untuk ujian 27,6%, menghadiri 

pertemuan kuliah 23%, dalam tugas administratif 10,6%, dan kinerja akademik 

secara keseluruhan 10,2% mahasiswa melakukan prokrastinasi terhadap aktivitas 

perkuliahan. 

Solomon dan Rothblum (1984) mengemukakan bahwa prokrastinasi 

dilakukan seseorang karena kecemasan, perfeksionis, susah mengambil 

keputusan, ketergantungan dan selalu membutuhkan bantuan, keputusan diri yang 

rendah, malas, kurang asertif, ketakutan untuk sukses, susah mengatur waktu, 

kurang adanya kontrol diri, adanya risiko yang diakibatkan dan pengaruh dari 

teman. 

Menurut Elfida (dalam Muniroh, 2013), kontrol diri berkaitan dengan cara 

individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya. 

Mengontrol diri dalam hal ini berarti mendekati suatu situasi dengan menggunakan 
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sikap yang rasional untuk merespon situasi tersebut dan mencegah munculnya reaksi 

yang berlebihan. 

Thompson (dalam Smet, 1994) mengatakan bahwa seseorang merasa 

memiliki kontrol diri ketika mereka mampu mengenal apa yang dapat dan tidak 

dapat dipengaruhi lewat tindakan pribadi dalam sebuah situasi, ketika mereka 

memfokuskan pada bagian yang dapat dikontrol lewat tindakan pribadi, dan 

ketika mereka yakin bahwa mereka memiliki kemampuan agar supaya berperilaku 

dengan sukses. 

Dari pemaparan yang telah diuraikan mengenai prokrastinasi, dapat 

disimpulkan bahwa diperlukan kemampuan asisten untuk mengatur strategi 

pencapaian, menentukan target, mengontrol kegiatannya, serta memikirkan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan dan pada 

akhirnya mampu mengevaluasi kesuksesannya ketika menjadi seorang asisten 

sehingga menjadikan mereka memiliki dorongan yang kuat untuk belajar dan 

berpartisipasi aktif dalam tugasnya menjadi seorang asisten. 

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan 

diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 

kontrol diri dengan prokrastinasi akademik pada asisten mata kuliah praktikum? 

Dan oleh karena itu, penulis mengajukan judul “Hubungan antara kontrol diri 

dengan prokrastinasi akademik pada asisten mata kuliah praktikum”. 
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B. Tujuan Penelitan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kontrol diri dengan prokrastinasi akademik pada asisten 

mata kuliah praktikum 

2. Peranan atau sumbangan efektif kontrol diri dengan prokrastinasi akademik 

pada asisten mata kuliah praktikum 

3. Tingkat kontrol diri pada asisten mata kuliah praktikum 

4. Tingkat prokrastinasi akademik pada asisten mata kuliah praktikum 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya 

psikologi. Serta memberikan manfaat teoritis bagi bidang ilmu psikologi 

pendidikan dan sosial, khususnya mengenai kontrol diri dan prokrastinasi 

akademik 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Subjek 

Yaitu asisten mata kuliah praktikum, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat lebih mengontrol diri agar tidak melakukan 

prokrastinasi akademik dengan berlebihan yang nantinya akan 

menimbulkan dampak negatif baik pada diri sendiri maupun orang lain. 
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b. Bagi Dosen Mata Kuliah Praktikum 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi mengenai kontrol diri dan prokrastinasi akademik serta 

dampaknya pada aktivitas asisten mata kuliah praktikum. Serta 

diharapkan dosen dalam memberikan tugas-tugas kepada asistennya 

tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

serta data-data penelitian mengenai kontrol diri dan prokrastinasi 

akademik untuk dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya 

yang terkait. 

 

 

  




